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ban is rejlik. Mindenki szivesen éli 
magát bele a letünt magyar társada-
lom derűs világába most, mikor annak 
már emléke is alig él közöttünk. 
Jól esik a kedves beszédű íróval jó 
néhány órára elszakadni a komor 
jelentől, hogy aztán a hangulatos mult 
emlékeitől könnyes szemmel ébred-
jünk ismét a magunk poézisban és 
hangulatban egyre szegényebb életére. 
Különös, hogy épen Csathó derűs regé-
nyével kapcsolatban jutunk erre a meg-
állapításra, holott az író tudatosan 
kerül minden tragikus lehetőséget és 
csak megnyugtató megoldást ismer. 
Azonban letagadhatatlan lélektani oka 
van, hogy épen Gsathó napsugaras 
korrajzai az ellentét erejénél fogva 
valami édes-bús utóhangulatot lopnak 
az olvasó lelkébe. Ez a hangulat-
reakció teszi különösen mélyhatásúvá 
jelen regényét, amely egyébként is 
rendelkezik a kedvező hatás minden 
eszközével. 

A szerencsés tárgyválasztást már 
emlí te t tük. Ehhez járul a mesebonyo-
lítás játszi könnyedsége s az előadás 
nem lankadó természetessége, valamint 
nyelvének t iszta magyarossága. Az író 
jellemrajzoló, de különösen típus-al-
kotó művészetének valóságos remekei-
vel ismerkedünk meg ez alkalommal is. 
Ami pedig különös dicséretét je lent i : 
úgy érezzük, hogy ezek a megismerke-
dések nem is múló természetűek. 
A honvédárva kedvesen dacos, ma jd 
mind komolyabbá szépülő a lakjá t ; 
Sárinak vidáman csapongó s végered-
ményben ártat lanul intrikus egyéni-
ségét ; a Jókai f iatal jaira emlékeztető, 
de reálisabb létű Mikolay Péter t ; 
a cinizmussal kacérkodó, de alapjában 
jólelkű Frici grófot s a politikai és 
közéleti intrikák hivatot t és hivatlan 
intézőit egytől-egyig maradandónak 
igérkező könyvemlékeink sorozatába 
illesztjük. Milka és Tódorné félelmes 
a lakjában pedig a nem épen rokon-
szenves, de talán minden mást túlélő 
pletykázó kávénénikék élettel teljes 
ra jzára ismerünk. 

Méltó elismerés illeti Csathót azért, 
hogy a letünt magyar társadalomnak 
bánatban, bizakodásban, éledő öröm-
ben és mindenekfölött hangulatokban 
gazdag életét invenciózus meseszövésé-
vel, vonzó előadásával és jellemző 
művészetével ismételten szemünk elé 
idézi. Voltaképen arra a nemes föl-
adat ra vállalkozott ezzel, amit annak 
idején Jókai tel jesí tet t , amidőn bű-
bájos meséivel a regényesebb multra 

terelte a magyar olvasóközönség figyel-
mét. A jelen küzdelmeiben s a jövő 
kétségeiben vergődő léleknek sokszor 
van pihenésre szüksége, amit csak a 
mult hangulatából t ud meríteni. Ezt 
a forrást ny i t j a meg olvasói számára 
Gsathó Kálmán. Ez pedig már nem-
csak művészet, hanem jótétemény is. 

Gulyás Sándor. 

Soproni Helikon. Csak nemrégiben 
volt szó a Napkeletben (1927, 352. 1.) 
arról, hogy jó volna; ha Nagykőrös és 
Eger példájára többi vidéki irodalmi 
társaságaink is hír t adnának munkás-
ságukról. Szinte válaszul erre az óhajra , 
a Frankenburg Irodalmi Kör fennállá-
sának félszázados fordulója alkalmá-
ból jelent meg a címben írt tar ta l -
mas kiadvány, mely egy csomó verses 
és prózai közlemény a lakjában tá jé-
koztat a «Civitas Fidelissima» szellemi 
életéről. 

A Soproni Irodalmi és Művészeti Kör, 
mely későbbi nevében egyik érdemes 
alapítója, Frankenburg Adolf (1811— 
1884) emlékezetét örökítette meg, 
1877-ben alakult, alapszabályai sze-
rint a nemzeti szellemű s nyelvű mű-
veltség ápolása és ezzel kapcsolatban 
a magyar társasélet emelése céljából. 
Mostani jubiláris évkönyvében a Kör 
főt i tkára, Berecz Dezső, avatot t tollal 
ismerteti a társaság céltudatos mun-
ká j á t , mely a szerény kezdetből ma 
már odafejlődött , hogy jövője biztos 
alapon nyugvónak látszik. Biztosítja 
ezt az a lelkes együttérzés, mellyel a 
soproni magyar társadalom a maga 
szép terveit megvalósítani igyekszik. 
A letűnt félszázad történetének króni-
kása rokonszenves őszinteséggel vallja 
be, hogy «az irodalmi kör ma még csak 
a meglevő irodalom virágait hinti szét 
szerető kézzel, de ta lán ma jd valamikor 
elkövetkezik az az idő, amikor önálló 
utakon járhat és önálló stílussal csinál-
h a t j a az irodalmat». 

A jubiláris évkönyv jelentős lépés 
ez eszményi cél felé. Az ízléssel meg-
válogatott verses és prózai közlemé-
nyek formai és tar ta lmi tekintetben 
egyaránt irodalmi színvonalon állnak. 
A helyi vonatkozású darabok közül 
Rákosi Jenő és Tormay Cécile hangu-
latos visszaemlékezésein s Ferenczi Zol-
tánnak Petőfi soproni tartózkodását 
ismertető szép tanulmányán kívül igen 
érdekesek Csatkai Endre adatai a sop-
roni irodalmi élet multjából, továbbá 
ugyanazon szerzőnek Frankenburg-
ról, Csaplovics Józsefnek Berzsenyiről, 
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Németh Sámuelnek Kis Jánosról, Payr 
Sándornak Sopron első magyar poétá-
járól ( = Szeremlyéni Mihályról) írt 
cikkei. Méltó kiegészítője e komolyabb 
fajsúlyú fejezeteknek Östör József 
«Tisza István saját szavaiban» című 
munkájának egyik részlete, mely a nagy 
államférfiú beszédeiből ve t t idézetek-
kel szolgálja az erkölcsi megújhodás 
ügyét. 

A novellisztikus közlemények sorát 
Frankenburg Adolf szatirikus elme-
fu t t a t á sa (Valami az emberi és a földi 
állatokról) vezeti be, melyet Pekár Gy., 
Berecz D., Pozsgay S., Stentzer V., 
Szentimrey L. és Vojtkó P . becsvágy-
gyal készült, hatásos elbeszélései kö-
vetnek. Benedek Zoltánnak a csúcsai 
kastély egykori lakójára célzó háborús 
tárgyú novellája (Föl-földobott kő) már 
képzettársító elemeinél fogva is ma-
gára vonja a figyelmet. A (Gyóni G., 
J a k a b Ö., Mészáros S., Marconnay T., 
költői véná já t dicsérő) sikerült versek 
között helyi vonatkozásúak : Lampér th 
Géza «Széchenyi» és «Petőfi Sopronban» 
című költeményei. A nyomdai kiállí-
tásában is tetszetős kötet borítékát 
Ágoston Ernő rajzolta. A. B. 

Emőd Tamás : Nótám, füttyöm, ite-
rám. (Geniusz-kiadás). E furcsa cím 
alat t gyü j tö t t össze a szerző egy csinos 
könyvecskében jó csomó chansont, 
fordítást , jelenetet s pár komolyabb 
verset. Vegyes, formájában csillogó 
holmi, melyet végignézve az a benyo-
másunk, mintha valami jobb bazárt 
já r tunk volna végig. Emőd Tamást 
ezelőtt húsz évvel fedezte fel s ava t ta 
költővé Kiss József. Az indulás komoly 
irodalmi becsvággyal s Ady Endre 
elismerést jelentő bíztatása közben 
tör tént . S az érkezés? Kellő önbírálat-
ta l a szerzőnek is meg kell állapítania, 
hogy könnyű siker, élet, környezet 
stb. eltérítették mindattól, amire ter-
met t . A sok ötletet hajhászó (s gyak-
ran el nem érő) vers közt egy-egy 
nemesebb ihletből táplálkozó költe-
ménye ma már úgy tűnik fel, mintha 
csak kacérkodnék a komolyabb iro-
dalommal. Pedig tu la j donképen ehhez 
volt inkább tehetsége. «Hivatalból» 
gyakorolt chansonjaiban az elmésség 
ere bizony olykor vékonyka, úgyhogy 
némi sajnálattal gondolunk a közön-
ségre, mely e «válogatott chansonok»-on 
kívül a nem válogatot takban is gyö-
nyörködött . E kabaréverseknél érté-
kesebb «Legyen úgy, mint régem című 
ciklusa, melyben nem egy igaz költői 

hang zendül meg. A kötet legjobb 
része mégis «A tatárka» és «Amálka 
tant» című két kis bohózat ; mind a 
kettő elmés, jóízű dolog. A versekben 
pedig általában elismerésreméltó a 
t iszta nyelv, melyet a szerző Biharból 
hozott magával. Ha költői tehetségét 
eltérítette is a neki megfelelő iránytól, 
nyelvét nem tehet te tönkre — kör-
nyezete. Dániel Géza. 

Reményik Sándor : Gondolatok a 
költészetről. A legelső «ars poetica», 
az Aristotelesé, tudományos értekező 
munka. A későbbiek között azonban 
két olyan alkotás a leghíresebb, ame-
lyeknek a szerzői maguk is költők : 
Horatius, Boileau ; ezek a költői mű-
vészet elméletére vonatkozó nézeteiket 
is verses alakban, a művészi hatás 
eszközeinek lehetőségig való alkal-
mazásával fogalmazták meg és csopor-
tosí tot ták bizonyos eszmei középpon-
tok köré. A mi irodalmunk legszebb 
s az említett elődökhöz méltó enemű 
terméke, Arany János «Vojtina ars 
poeticája» ugyanilyen fogantatású és 
kivitelű munka : «költészettan» című 
«költemény». 

Megvan annak a maga belső oka, 
hogy a köítészettan tárgya, ez a tudo-
mány illetőségi körébe tartozónak 
látszó, elvont téma miért csábítja 
ú jabb és ú j abb megfejtési kísérletekre 
magukat a költőket. Nem véletlen az, 
hogy a kiváló elméleti képzettségű 
költők is nem elméleti úton, nem 
tudományos fegyverzettel igyekeznek 
megközelíteni az ars poetica sark-
elveit, hanem mintegy magának a 
művészi teremtőmunkának a gyakor-
lásaképen. 

A tudomány módszere : az elemzés, 
célja : a minél teljesebb szabatosság. 
Szeret mindent részekre osztani, a 
vékony fonalról is (nagyító üvegen át ) 
megállapítani, hogy három-négy szál-
ból van összesodorva, tehát a szabatos 
vizsgálat érdekében e szálak szigorúan 
szétbontandók — és így tovább . . . 
Nos, a költői művészet lényege nem 
bír ja ki a boncolásnak ezt a kiméletlen 
módszerét. A költői teremtőtevékeny-
ség t i tkai t inkább csak megsejteni, 
megérezni t ud juk s mikor ezt a meg-
sejtett igazságot a fogalmi analízis 
és nyelvi szabatosság fegyverével akar-
juk megostromolni, hirtelen azon vesz-
szük észre magunkat , hogy már túl is 
lőttünk a célon. A poétikai definiciók-
kal rendesen úgy járunk, hogy neki-
gyürkőzünk egy-egy «fogalom» pontos 
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